
Factsheet WKR 2020

De vrije ruimte wordt vergroot

In de praktijk roept de WKR nog veel vragen op. Daarnaast verandert  
de regeling continu. Ook in 2020 zijn er weer nieuwe regels bijgekomen. 
In deze factsheet zetten we de belangrijkste wijzigingen voor u op een 
rijtje, waar we nu staan en waar u rekening mee moet houden. 

Op dit moment bedraagt de vrije 
ruimte 1,2%van de fiscale loonsom van 
alle medewerkers samen. Dit betekent 
dat bepaalde vergoedingen en 
verstrekkingen tot die 1,2% onbelast 
zijn. Met name mkb-ondernemingen 
met lage lonen of veel parttimers 
hebben onvoldoende aan deze vrije 
ruimte. Daarom komt er een 

tweeschijvenstelsel voor de berekening 
van de vrije ruimte. De vrije ruimte 
wordt berekend als 1,7% van de fiscale 
loonsom tot en met 400.000 euro, 
plus 1,2% van het restant van die 
loonsom. Door deze vormgeving is de 
verruiming voor werkgevers met een 
lage fiscale loonsom relatief het 
grootst.



Op dit moment moeten werkgevers de 
verschuldigde eindheffing in verband 
met het overschrijden van de vrije 
ruimte van een kalenderjaar uiterlijk 
aangeven met de aangifte over het 
eerste aangiftetijdvak van het volgen-
de kalenderjaar. Maar die termijn is 
vaak te kort. Daarom wil het kabinet 

nu deze periode verlengen tot uiterlijk 
het moment van de aangifte over  
het tweede aangiftetijdvak van het  
volgende kalenderjaar. Dit geeft  
werkgevers meer tijd om de  
verschuldigde eindheffing in verband 
met overschrijding van de vrije ruimte 
vast te stellen.

 Werkgevers krijgen meer tijd om vast te stellen of en, zo 
ja, hoeveel belastingheffing verschuldigd is over de als 
eindheffingsbestanddelen aangewezen vergoedingen en 
verstrekkingen

Producten uit eigen bedrijf krijgen vaste methode voor 
waardebepaling 

De waarde van producten uit eigen 
bedrijf wordt nu soms bepaald aan de 
hand van het aan derden in rekening te 
brengen bedrag. Voor branche-eigen 
producten bestaat een gerichte vrij-
stelling tot een bedrag van ten hoog-
ste 20 procent van de waarde in het 

economische verkeer. Om de bepaling 
van de waarde van het product uit het 
eigen bedrijf in lijn te brengen met de 
kortingsregeling, gaat de Belasting-
dienst de waarde van de producten uit 
eigen bedrijf stellen op de waarde in 
het economische verkeer.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht 
om een VOG op te vragen voor onder 
meer onderwijzers, gastouders en taxi-
chauffeurs. Op dit moment geldt in de 
WKR geen gerichte vrijstelling voor 
vergoedingen van de werkgever aan 
de werknemer voor een VOG. Omdat 
een werknemer de VOG aanvraagt en 
daarvoor kosten maakt, vergoeden 

veel werkgevers de kosten daarvan 
aan hun werknemer. Zij brengen die 
vergoeding vervolgens ten laste van 
de vrije ruimte, zodat de werknemer 
geen heffing is verschuldigd over de 
vergoeding. In 2020 mag de werk-
gever de VOG vergoeden zonder dat 
deze ten laste komt van de vrije ruim-
te. Het wordt een gerichte vrijstelling.

Er komt een vrijstelling voor een verklaring omtrent  
gedrag (VOG)

Een fiets van de zaak kost sinds januari een vast bedrag 
van een paar euro per maand

De forfaitaire bijtelling voor het privé-
gebruik van een zakelijke fiets is vast-
gesteld op 7 procent. Het percentage 
maakt deel uit van een vereenvoudi-
ging van de fiscale fietsregeling, dat 
in het Belastingplan 2019 staat. Na 

akkoord van de Tweede Kamer treedt 
de wet vanaf januari 2020 in werking. 
Wie een fiets leaset, is straks af van 
de complexe boekhouding die daar 
nu nog bij hoort. Zo hoopt het kabinet 
meer forenzen op de fiets te krijgen.



Tijdens deze praktijkdag krijgt u van experts Jan-Bertram Rietveld en Stan 
Rethans tips en handvatten hoe u de WKR optimaal toepast. U krijgt inzicht in 
de belangrijkste veranderingen met een concrete vertaalslag naar de praktijk. 
Alles komt aan bod en er is voldoende ruimte voor interactie en vragen. Na deze 
dag dus geen verwarring of onduidelijkheden meer!

Meer informatie en aanmelden: praktijkdagwkr.salarisnet.nl

De huidige belastingvoordelen, die in 
2021 zouden aflopen, blijven de  
komende jaren grotendeels van kracht. 
Dit betekent dat de huidige korting op 
de bijtelling voor emissievrije auto’s 
van de zaak dus ook na 2020 blijft 
bestaan. De korting wordt in stappen 

afgebouwd tot uiteindelijk nul vanaf 
1 januari 2026. De cap (het deel van 
de catalogusprijs waarover de korting 
op de bijtelling wordt verleend) zal in 
2020 nog op 45.000 euro liggen en in 
2021 wordt dat bedrag verder verlaagd 
tot 40.000 euro.

Optimale inzet van de WKR?  
Kom dan naar de Praktijkdag WKR 
24 juni 2020

Het kabinet blijft elektrisch autorijden stimuleren

U kunt zich nu met € 50,- korting aanmelden voor de Praktijkdag WKR 2020.
Vul op het inschrijfformulier bij Ik meld mij aan en heb een code ontvangen de code:  
factsheet-wkr-2020 in en uw € 50,- korting wordt automatisch verwerkt.


